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Проблемите на болницата
ще обсъждат на сесия
тчет за дейността
на общинската болница за 2016 г. ще
представи на заседанието на Общинския съвет в

О

Тутракан управителят на
лечебното заведение д-р
Недка Цветкова. Наред с
това, съветниците ще
бъдат запознати и с пред-

ложенията на Временната
комисия по изработване
на оздравителен план на
МБАЛ-Тутракан приети
на проведеното миналата

тев" в Тутракан. Завършил
е НСА, той е спортист,
футболист, треньор на ФК
"Белица". Как се развива
на стр. 3

П

след края му вече е налице
"качественият" резултат,
сигнализират граждани.
На места новоположеният асфалт е напукан и
на стр. 2

в Тутракан.
Интернет плащането
става след регистрация в
сайта ePay.bg и следване на
всички указателни стъпки
в него. Регистрацията е
еднократна. След като се
регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги.
ИзиПей и иПей работят
и на английски език, така
че може да се ползват без
на стр. 3

Уважаеми мюсюлмани
от община Тутракан,
Опрощението, покаянието и
милосърдието слизат от небето
в ден като този. Независимо от коя религия
сме, ние имаме нужда от празниците на духа.
Пожелавам на Вас и семействата Ви здраве,
мир, вяра, топлина и уют!

Честит Рамазан Байрам!

Започна ремонтът на улици и
общински пътища
Калина ГРЪНЧАРОВА
одмяната на водопровода по ул. "Родина"
и ул. "Исперих" приключи. По-малко от месец

Местните данъци и такси
в община Тутракан вече
могат да се плащат
чрез EasyPay и ePay.bg
Д

седмица нейно заседание.
Припомняме ги: изтегляне
ължимите местни
на нисколихвен кредит,
данъци и такси на
Обществена декларация от
жителите от община
на стр. 3 Тутракан вече могат да
се плащат много лесно и
бързо в касите на EasyPay
(ИзиПей) и през интернетсистемата ePay.bg (иПей).
Плащането се извършва
само със съобщаване на
ЕГН-то на физическите
лица или БУЛСТАТ-а на
фирмите, информират от
общинската администрация

Ивелин СПАСОВ:
"Дефектира"
новият асфалт Да се възобнови
Ученическата спортна школа!
по ул. "Родина"
И
Калина ГРЪНЧАРОВА
велин СПАСОВ е преподавател по физическо възпитание и
спорт в СУ "Христо Бо-

Цена 0.60 лв.

Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет на Община Тутракан

Уважаеми мюсюлмани,

Елица Камбурова
с поредно признание
от музикален фестивал

Приемете моите най-сърдечни поздравления
по случай Вашия голям празник
Рамазан Байрам!
Нека този празник, който ни учи на мъдрост,
ни направи още по-добри и отговорни, да расте взаимното ни
уважение и заедно да работим
за нашето общо бъдеще!

Честит празник!
Данаил НИКОЛОВ, Председател на ОбС-Тутракан

Уважаеми мюсюлмани
от община Главиница,
Сърдечно Ви поздравяваме със
светлия празник Рамазан Байрам!
Той е съчетал в себе си любов и радост,
семейна топлина и прошка, уважение към родителите и
ближните ни, милосърдие и съпричастност към нуждаещите.
На всички Вас пожелаваме здраве, щастие, всеотдайност и
воля за реализиране на всички добри начинания!

Честит Рамазан Байрам!
Неждет ДЖЕВДЕТ, Кмет на Община Главиница
Месут АЛИШ, Председател на ОбС-Главиница

а завършилия Трети
музикален фестивал
„Вярвай, искай, можеш” за деца от 5 до 16
години осемгодишната Елица Камбурова от Тутракан
спечели Специалната награда на Банкя, информи-

Н

рат от администрацията
на Район Банкя. Нейното
изпълнение на „Очи чорние” не остави равнодушно
нито едно сърце. Публиката
остана поразена от дълна стр. 3
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НОВИНИ
ОБУЧЕНИЕ НА ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
От 23 до 25 юни в Тутракан ще се проведе обучение
на 23 социални асистенти и домашни помощници - преки доставчици на услуги по проект "Независим живот
на гражданите на Тутракан", който се финансира
от Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси".
Обучението ще се проведе в залата на Общински
съвет-Тутракан.
БЪЛГАРО-СЪВЕТСКИТЕ СМЕСЕНИ БРАКОВЕ ПРЕЗ
ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ в. В ТУТРАКАН - ТЕМА
НА ДОКЛАД В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
По повод 70-годишнината от създаването на Димитровград, на 22 и 23 юни Историческият музей в града
организира Втора национална научна конференция на
тема „Светът на българина през ХХ век”. Конференцията е с научен ръководител проф. д-р Искра Баева.
В нея ще участват 59 специалисти от цялата страна
- историци, архитекти, етнографи, изкуствоведи и др.
Научният форум ще разгледа изминалия ХХ век и
неговото отражение в българското общество във
всичките му аспекти – политически, икономически,
социални, културни. В него ще вземе участие и музеен
специалист на Историческия музей в Тутракан, Екатерина Николова-Цанева, която ще запознае форума
с „Двупосочни диалози или от трудова към семейна
миграция (по примера на българо-съветски смесени
бракове от втората половина на ХХ в. в Тутракан)”.
"СРЕБЪРНА" - БИОСФЕРЕН РЕЗЕРВАТ
ОБЯВЕН ОТ ЮНЕСКО
ЮНЕСКО одобри обявяването на"Сребърна" и "Централен Балкан", "Червената стена", "Узунбуджак" за
биосферни резервати. Това съобщава на официалния
си сайт Министерство на околната среда и водите.
Решението е на Междуправителствения координационен съвет по Програмата "Човекът и биосферата",
чиято 29-та сесия се е състояла в Париж от 12 до
15 юни 2017 г.
" Съветът потвърди, че четирите биосферни резервати отговарят на изискванията и принципите на
Севилската стратегия. Номинирането им беше подкрепено от местните общности и отговорните държавни
институции."- се посочва в съобщението на МОСВ.
Биосферните резервати постепенно са се превърнали
в успешни модели за хармонично съжителство между
човека и природата. Пример за това и биосферният
резерват "Сребърна".
ЗАПОЧНА БЕРИТБАТА НА КАЙСИИ
Със среден добив 650 кг от декар започна прибирането на ранните сортове кайсии в Силистренско,
показва справка от Областната земеделска дирекция.
Миналата година в края на кампанията бе получен
среден добив от 657 кг от декар.
В Силистренска област има над 21 000 декара кайсиеви градини. В Опитната станция по кайсията и
земеделие се отглежда колекционно насаждение от
500 сорта-образци.
ПРОДЪЛЖАВАТ МАСОВИТЕ ПРОВЕРКИ В ГОРИТЕ
Масови проверки в горите на територията на Северноцентралното държавно предприятие са извършвали
горските служители и през двуседмичния период от
5 до 18 юни. На хванатите нарушители са съставени
осем акта по Закона за горите, които са придвижени
по надлежния ред за издаване на наказателни постановления. При общо над 190 проверки са издадени и
осем констативни протокола за установени нарушения. Задържани са 11.57 пр.куб. м. незаконно отсечена
дървесина.
Най-много са инспекциите, извършени на територията на ДГС Силистра – 86 на брой. За четири нарушения
са съставени констативни протоколи, издадени са и
шест акта по Закона за горите.
През периода активни инспекции в обекти за дърводобив, проверки на лица и превозни средства са извършвани и в Държавните горски стопанства Севлиево,
Каракуз, Г. Оряховица, Сеслав.
КРИМИНАЛЕ
2000 дка смесена гора край Тутракан са спасени
от опожаряване вчера. В близост горели сухи треви и
храсти, но огнеборци от местната противопожарна
служба загасили пожара, пресичайки пътя му към горския масив. Произшествието е станало около 13.15
часа на 14 юни и се разминало без материални щети.
Взломна кражба от офис на фирма в Тутракан е
извършена в нощта срещу 18 юни. Противозаконно са
отнети 300 евро и златен ланец.
Полицията изяснява случая, образувано е досъдебно
производство.
Пожар в сухи треви в района на околовръстния
път на Тутракан са загасили местните огнеборци на
16 юни. Произшествието е станало около 21.25 часа
вследствие на небрежна работа с огън. Няма материални щети.
Хиляда лотарийни билета са изгорели при пожар
в тотопункт в Тутракан, възникнал на 20 юни около
09.30 часа. Изгоряла и дамска чанта с пари и документи
и се опушили около 4 кв. м стени, преди огнеборците
да се справят с произшествието, което е причинено
от късо съединение.
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В Бюрата по труда стартира прием на
заявления за обучения на заети лица
О

т средата на месец
юни т.г. Агенцията
по заетостта стартира прием на заявления
по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран
от Европейския социален
фонд на Европейския съюз
чрез Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020. Право
да подават заявления имат
заети лица, които са на
трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна
или по-ниска степен на
образование.

Операцията ще предостави възможност на заетите
да придобият нови или да
разширят знанията и уменията си чрез придобиване
на квалификация и ключови
компетенции. По този начин тези лица ще повишат
адекватността на своите
умения спрямо актуалните
нужди от страна на бизнеса. Общият размер на
безвъзмездната финансова
помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв.
Желаещите да участват в проекта ще имат
възможност да преминат

професионално обучение и/
или обучение за придобиване
на ключова компетентност
с ваучери съгласно ПМС №
280/2015 г. Обучението по
ключова компетентност
може да бъде общуване на
чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК
4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер
на 85% от стойността на
ваучера, а останалите 15%
се доплащат от обучаваното лице.
За целите на проекта е
разработена услуга, даваща
възможност на заетите

лица да подават своето
заявление по електронен
път, без да е необходимо
да посещават Бюрата по
труда, само в работни дни
между 8.30 и 17.00 часа.
Заявления ще се приемат
и на хартиен носител, лично
във всички Дирекции „Бюра
по труда” в страната.
Срокът за прием на заявления е до изчерпване
на финансовия ресурс по
проекта. Очакванията са,
че с планираните средства
около 54 хиляди души ще
могат да повишават ква“ТГ”
лификацията си.

"Дефектира" новият асфалт по
ул. "Родина"
от стр. 1 ята на процедурите по
обществената поръчка за
текущи ремонти на общинските пътища и улици
в града и от началото на
седмицата започнаха подготвителните работи за
асфалтиране и кърпежи по
някои от тях, информира
още зам.-кметът Милен
Маринов. Ремонтът ще
обхване немалка част от
нуждаещите от него улици, но не всички, тъй като
сумата, с която разполага
Община Тутракан за тази
цел през настоящата година е около 400 хил.лв.
До десет дни ще стартира работата по нов проект
- рехабилитация на улица
"Радецки". В момента той
се съгласува с необходими-

хлътнал. "Запознати сме
със случая, уведомили сме
фирмата-изпълнител, каза
зам.-кметът на община
Тутракан Милен Маринов.
Имаше лоши метеорологични условия тогава, големи
дупки бяха се отворили по
трасето и уплътнението
на основата, може би, ще
създава такива дефекти в
процеса на експлоатация" обясни той причините.
Ремонтите на новия асфалт, а и при поява на нови
дефекти по улицата, ще
бъдат за сметка на фирмата-изпълнител, тъй като
гаранцията е стандартна
- 2 години.
Приключиха обжалвани-

те инстанции, а финансирането е предвидено със
средства по ПМС. Цялата
улица ще бъде асфалтирана и изграден единият от
тротоарите.
До края на месеца ще

бъде решено дали ще стартира проектът за подмяна
на водопровода по ул. "Стефан Караджа" - от "Текето"
до СУ "Йордан Йовков".
Снимка:
Нидалина НИКОЛОВА

От МКБППМН съобщават:

Инициативи за Световния ден за борба с наркоманиите
опулярните актьори от софийската
театрална формация
„Улична банда” Валентин
Балабанов, Вера Среброва,
Ивайло Захариев и Виктория Янева ще представят в
Тутракан спектакъла "Спасителят" на 29 юни.
Постановката е насочена преди всичко към младежката аудитория и има
превантивно-възпитателна
цел. Чрез средствата на
театралната игра на зрителя се показва нелеката
история на едно момиче на
18 години, което е станало

П

наркоманка по най-прозаичния начин - да опита,
за да не е по-различна от
другите.
След постановката ще
има беседа по темата за
превенция на употреба на
дрога с актьора Ивайло
Захариев.
Същия ден, от 19:00 часа
до „Лодкостоянката”, ще
се проведе „Дискотека под
звездите” под мотото ”Не
пием, не пушим, не употребяваме дрога!”
Инициативите са по повод Световен ден за борба с наркоманиите и са

съвместна
дейност по
проект на
МКБППМН
и VIII „б”
клас от СУ
„Христо Ботев" – Тутракан.
Събитията съвпадат и с
Международния ден
на р. Дунав,
който се
бъдат пуснати балони и
отбелязва на 29 юни. По
гълъби в небето над Дунав.
време на дискотеката ще

Обявени свободни работни места в Бюро по труда - Тутракан
/общините Тутракан и Главиница/ към 19 юни 2017 г.
1 продавач консултант – основно образование, компютърни умения
1 пробовземач – основно образование
10 машинни оператори – основно образование, трисменен режим на работа
2 сервитьори – няма изискване за заемане
3 работници, спомагателни шивашки дейности – няма
изискване за заемане
1 барман - – няма изискване за заемане
1 готвач - няма изискване за заемане
1 специалист - организация, нормиране и отчитане
на труда – висше икономическо образование, професионалният опит е предимство
1 екструдерист – основно образование, двусменен
режим на работа
1 гладач – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за
заемане
2 медицински лаборанти, 5 медицински сестри, 3

акушерки – полувисше медицинско образование
2 лекари – висше медицинско образование
1 барман – няма изискване за заемане
5 шивачи, мъжко/дамско облекло – няма изискване за
заемане
1 продавач консултант – няма изискване за заемане
1 заварчик – основно образование
1 стругар – основно образование
1 монтажник, метални изделия – средно образование
4 машинни оператори, металообработващи машини
– средно образование, работа с компютър
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – средно образование, правоспособност, опит до 1 година
10 работници, спомагателни шивашки дейности – начално образование, за с.Цар Самуил
4 лекари, ЦСМП – висше медицинско образование
***За всички работни места трудовите договори
са СРОЧНИ, освен, ако изрично не е уточнено, че
договорът е безсрочен.
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Днес, от 9:00 часа:

Проблемите на болницата
ще обсъждат на сесия
от стр. 1 общинската болница.
В останалата част от
сесията ще бъдат приети
решения по осем разпоредителни сделки с общинска собственост, както и
план за работа на местния

Община Тутракан свързана
с проблемите и противоречията в здравеопазването
и организиране на обществен протест в защита на

парламент през второто
полугодие на 2017-та.
В предварителния дневен
ред е включена и докладна
записка с предложение за
осигуряване на дърва за
огрев на ветераните от

Ивелин СПАСОВ:

Местните данъци и такси
в община Тутракан вече
могат да се плащат
чрез EasyPay и ePay.bg

войните, съпругите на починалите ветерани от войниот стр. 1
те и пенсионери-военноинвалиди от община Тутракан, проблем от чужденци.
Плащането на общ годиживеещи на територията
шен данък - за кола, имот,
на общината.
“ТГ” смет и лихви (ако има такива), през ИзиПей е с такса
за клиента. Тя е най-малко 1
лев и най-много 5 лева върху цялата сума за годишен
данък общо. Таксата през
иПей е 0.40 лева за една
трансакция.
По новия начин местните
ват, защото в училищата данъци и такси се плащат,
в момента се наблюдава без да се носят печатнимасовото затлъстяване те съобщения, ако те са
при младите. Аз всеки ден забравени или изгубени,
се занимавам с децата уточняват още от Община
и забелязвам, че сигурно Тутракан. Не е нужно да се
65-70% са със затлъстя- попълват каквито и да са
ване - в резултат на обез- документи или да се звъни
движването, на това, че в Общината и да се търси
няма къде да спортуват предварителна информация
организирано, в резултат кой колко дължи. Информана компютърни игри и дру- цията за целия данък излиза
ги такива. Затова и няма веднага след съобщаване на
нито един качествен спор- ЕГН или БУЛСТАТ и може
тист, който да е излязъл да се плаща веднага. Тя е
от тук и да се е утвърдил винаги актуална, защото
някъде. На това трябва да се работи в реално време.
се обърне внимание, иначе Не може да се допусне и
произвеждаме пациенти за двойно плащане на данъка.
болницата...
ИзиПей към момента има 2
484 каси в цяла България.
Те са с гъвкаво работно
време и удобно за хората, а
повечето от тях работят и
в почивни, и празнични дни.
Онлайн плащането спазва
и Закона в последователността на издължаване на

Да се възобнови Ученическата спортна школа!
от стр. 1 го, няма вече отстъпление,
трябва да играем на финалите, в тази възраст те
са много активни и силни.
- Как виждате развитието на спорта в Тутракан?
- Честно казано, като
клубове не виждам някакво
развитие, дори има отстъпление. Не ми харесват
нещата, аз винаги съм
сигнализирал в нашата Община, че нивото на спорта
в града е слабо. Давал съм
своите препоръки като специалист, но приоритетите
явно се насочват на други
места и спортът остава
някак в страни. Това не е

спорта в училище и извън
него, спортува ли подрастващото поколение, какво
може да се направи още, с
тези въпроси започна разговора с него:
- На училищно ниво се
представяме много добре!
Тази година в Ученическите
спортни игри по футбол
и волейбол участвахме на
областно и зонално ниво.
Малко не достигна на отбора на момичетата (8-10
клас) по волейбол да играят
на финалите във Видин. Класираха се на второ място
- на крачка бяха от успеха.
За догодина наблягаме мно-

добре за децата, нито за
града.
- Към кои спортове
имат интерес децата?
- Най вече волейбол и
футбол, по-скоро към отборните спортове. Тя и
материалната ни база на
това отговаря, така че
няма с какво друго да се
занимаваме, на това наблягаме.
- Какви препоръки имате в тази насока?
- Възобновяване на Ученическата спортна школа,
която беше закрита. Това
бе голяма грешка на времето на местната власт.
Децата трябва да спорту-

Елица Камбурова с поредно
признание от музикален фестивал

ТГС проект проучва
възможностите за бърз и
ефективен речен, сухопътен,
въздушен и ж.п. транспорт
между България и Румъния

от стр. 1 застане и малката Елица и
отсега очаквайте невероятната среща с нейните
„Очи чорние", добавят още
организаторите.
Освен тази награда, Елица Камбурова спечели първо
място в своята възрастова
група и Голямата награда
"Най-добър изпълнител " на
детското жури.
На закриването на фестивала присъстваха, освен
еврозвездите ни Лидия и
Крисия, всички финалисти
от „Гласът на България”
заедно с победителя Радко
Петков.
“ТГ”

бочината и драматизма, с
които това осемгодишно
момиченце пресъздаде тази
прекрасна руска песен. Наградата на Банкя, специално изработена статуетка
във формата на микрофон,
бе връчена от заместниккмета на Банкя Пламен
Симеонов. Той покани Елица
да пее на Празника на града
"Горешляци" през месец юли
на големия концерт, който
ще изнесат звездите дует
"Ритон", братя Аргирови,
Поли Генова и др. До тях ще

Фонд „Земеделие“ изплати
получиха средства за стокооборот над 8 млн. лева за биоземеделие
ържавен фонд „Земеделие“ преведе
20 854 803 лева по
мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР) 20072013 г. Плащане получиха
192 земеделски стопани
с одобрени заявления по
направление „Въвеждане
на сеитбообращение за
опазване на почвите и
водите“.
Заедно с изплатените
до момента субсидии по
направления „Биологично
растениевъдство”, „Биологично пчеларство” и
„Опазване на застрашени
от изчезване местни породи”, общата сума на финансовото подпомагане по
мярка 214 „Агроекологични

плащания“ за Кампания
2016 достигна 34 милиона
лева.
Ставките, по които се
извършва оторизацията на
субсидиите, са регламентирани в Наредба 11 от 6
април 2009 г. за условията
и реда за прилагане на
мярка 214 "Агроекологични
плащания" от ПРСР 20072013 г.
Подпомагането по мярката е във вид на годишно
компенсаторно плащане за
земеделски стопани, които доброволно извършват
агроекологични практики.
75% от средствата се
осигуряват от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 25% - от
националния бюджет. “
ТГ”

аместник областният
управител на област
Силистра Стоян Бонев и представители на
общините по поречието
на река Дунав участваха
в град Русе в кръгла маса
(една от общо четирите
– по две в България и в Румъния, като четвъртата е
в Плевен на 22 юни) по проекта „Проучване на възможностите за намаляване на
използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион
Румъния – България чрез
оптимизиране на товарния
и пътнически транспорт
и развитие на съвместен
механизъм за подкрепа на
интермодални връзки“, финансиран чрез Програмата
Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Проектът
е на Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, а от
румънска страна партньор
е Фондация „Група за екологична инициатива и устойчиво развитие“. Общата
стойност на проекта е 1
428 765,73 евро. Той е с
продължителност 24 месеца и трябва да приключи в
началото на 2018 г.
Цел на проекта, на който бе посветена кръглата
маса - на практика консултации със заинтересовани-

З

Земеделските стопани

Д

данъка - от най-старо към
най-ново задължение.
Новата услуга чрез автоматично разплащане на
данъците улеснява неимоверно много хората. Тя е в
полза най-вече на живеещите извън общината (някъде
в България или в чужбина)
и им пести време, нерви
и пари. Повишава и събираемостта от местните
приходи. Онлайн плащането
към момента е възможно
най-евтиният и лек начин
за плащане на данъци към
българските общини.
Услугата е абсолютно
безвъзмездна за Общината.
Тя се случи по решение на
кмета д-р Димитър Стефанов. Така Тутракан разшири
електронните си услуги,
предлагайки много точки и
канали за плащане на данъци от разстояние, търсейки възможно най-евтиното
и достъпното за хората.
Онлайн плащанията са част
от бързото, модерното
и лесното обслужване на
сънародниците ни в страната и целия свят. Идеята
на кметския екип е да продължава тази тенденция и
да модернизира Общината
с облекчаване на услугите,
предоставяне на широка
възможност за избор от
страна на гражданите и
приближаването на админи“ТГ”
страцията до тях.

ържавен фонд „Земеделие“ преведе
8 156 495 лева по
мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР) 20072013 г. Плащане получиха
993 земеделски стопани
с одобрени заявления по
направление „Биологично
растениевъдство“, както
и тези които са поели
ангажименти за двете
дейности „Биологичнo растениевъдство” и „Биологично пчеларство”.
Заедно с изплатените
до момента субсидии за
биоземеделие, общата
сума на подпомагането по
мярка 214 „Агроекологични плащания“ и мярка 11
„Биологично земеделие” за
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Кампания 2016, достигна
близо 67 милиона лева.
Ставките, по които се
извършва оторизацията на
субсидиите, са регламентирани в Наредба 11 от 6
април 2009 г. за условията
и реда за прилагане на
мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от ПРСР 20072013 г.
Финансовата помощ
представлява годишно
компенсаторно плащане,
насочено към земеделски
стопани, които доброволно
извършват агроекологични
практики. 75% от средствата се осигуряват от
Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),
а 25% - от националния
бюджет.
“
ТГ”

те страни и с експертната
общност, е постигане на
добре планирано и устойчиво развитие на транспортната инфраструктура и
организация на транспортните мрежи по отношение
на четири вида пътнически и товарен транспорт:
пътен, воден, въздушен и
железопътен. Крайният
резултат: оптимизиране
на транспортната свързаност на целия регион,
както и подобряване на
съвместните действия на
румънските и българските
институции при формиране
на транспортни политики
и вземане на решения за
инвестиции.
В рамките на проекта
се изготвя предварително
проучване на състоянието
на проблема, свързан с
неблагоприятната среда
за развитие на бизнес и
социално-икономическата
изостаналост на региона.
Проектът предлага решение, основано на проучване,
експертиза и иновации за
оптимизиране и модернизиране на транспортната
мрежа в трансграничния
регион, с цел по-добра свързаност на хората и бизнеса
за постигане на устойчив
растеж.
“ТГ”
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От СУ "Йордан Йовков" информират:

Първо място на Национален литературен
конкурс "С Йовков в сърцето"!
ръководители Анелия
Христова и Росица Славова станаха любимци
на публиката и специално бяха поздравени
от членовете на авторитетното жури и
главния редактор на в.
„Народна мъдрост“ Алия
Хансе. Конкурсът беше
един полет на крилете
на бялата лястовица за
Йоана, Селма, Дилара,
Елена, Виктор, Георги
и Йоанна. Браво на талантливите ни деца!
Благодарим на техните
родители за подкрепата
и вярата в нас!
„В сърцето на магьосника от Жеравна, тя е
сълза, от болка натежала… една самотна
лястовица бяла. Ти я
видя, художнико, в съня
си… с криле прегърнала
простора, жива… В храма на душите ни оставя
цвете… Надеждата,
която не умира!“
На 16 и 17 юни т.г. в
село Жеравна се проведе

Национален литературен конкурс "С Йовков в
сърцето". Четвъртокласниците от клуб „Литературен свят и театър“ при СУ "Йордан
Йовков" участваха в него
с рецитал на тема "Бяла
лястовица... има ли я?".
Те се представиха се
блестящо и спечелиха
първо място.
Учениците и техните

Тутракански ученици с призови места
в Национален ученически конкурс
ни към случилото се през
Първата световна война.
Тя посочи, че за домакин
на конкурса е избран домпаметникът, тъй като
Йордан Йовков е свързан
с тази война и я описва в
творчеството си.
Във финалния кръг взеха
участие и четирима ученици от Тутракан: Константин Дочев с презентация

Жеков и главнокомандващия
Трета армия ген. Стефан
Тошев“.
Жури в състав: проф. Антонина Кузманов, Радослав
Симеонов – уредник в РИМДобрич и Петър Бойчев
– директор на Исторически музей–Тутракан, единодушно отсъди първото
място на възпитаника на
тутраканското СУ „Хрис-

22-28.06.2017 г.

Тутраканско участие
в Националния панаир
на музейните сувенири

В Габрово от 16 до 18 юни
се проведе Първия национален
панаир на музейните сувенири,
в който взеха участие музеи от
страната и производители на
сувенири. След академичната
конференция, на която музейни
специалисти, дизайнери и производители обсъдиха тенденции,
въпроси и проблеми, свързани с
музейните магазини и предлаганите в тях сувенири и рекламни
материали се проведе Пазарището
за сувенири, в което активно участие с щанд с музейни сувенири взе
и Исторически музей-Тутракан.
Събитието се проведе, в живото
и пулсиращо от работилници,
майстори и гостилници, уникално
място, съхранило българската
култура и бит - Етнографски музей
на открито „Етър”. Разнообразие
от цени, вариращи от левче до 400

лв., разнообразие от сувенири, изработени от различни материали, в
различни размери „пълнеха окото”
и „празнеха” джоба на български и
чуждестранни туристи.
На посетителите в "Етъра", Тутраканският музей предложи за
закупуване рекламни чаши, ключодържатели, тениски, картички,
вестници, пътеводители и магнити.
Разбира се, Тутракан предизвика
интерес с богатото си културноисторическо наследство и за
наша радост, част от туристите
предпочитаха да дойдат на място
в туристическия обект и от него
да си закупят музейни сувенири.
На нашия щанд безплатно се
раздаваха картички и календарчета
на посетителите.
Даниела ИВАНОВА,
Уредник - ПР

Самодейците от с. Черногор първи на фестивал в Павликени

ɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧȾɨɱɟɜɩɨɥɭɱɚɜɚɫɜɨɹɬɚɧɚɝɪɚɞɚ
ɨɬɩɪɨɮȺɧɬɨɧɢɧɚ
Ʉɭɡɦɚɧɨɜɚ
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а 16 и 17 юни в домпаметник "Йордан
Йовков" в Добрич се
проведе Национален ученически конкурс “България и
Първата световна война.
Места на памет”. Той се
организира от Регионалния
исторически музей в Добрич по проект NETWORLD.
Националният ученически
конкурс се осъществява със
съдействието на Община
град Добрич, Регионалното
управление по образование
и СУ "Св. св. Кирил и Методий". Получени са над 70

творби, до финалния кръг
са допуснати 35. Ученици
от цялата страна - Варна,
Пловдив, Разград, Добрич,
Тервел, Кърджали, Тутракан, Монтана и др., мериха
сили в четири категории
- мултимедийни презентации, реферати и доклади,
есета и рисунки.
Ръководителят на проекта Надежда Иванова от
Регионалния исторически
музей, сподели, че децата
влизат в ролята на изследователи, разравят личните
архиви, стават съпричаст-

Марияна НАЦОВА
рупата за автентични народни песни "Китка" към
НЧ "Янко Забунов-1957",
с. Черногор с художествен
ръководител и корепетитор
Севдалин Стоянов завоюва
първо място в 22-то издание
на Фолклорния фестивал
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Ɉɬɥɢɱɢɟɡɚȼɚɫɢɥɟɧɚɂɜɚɧɨɜɚ

„100 години Тутраканска
епопея“, Даяна Тодорова
с презентация „Първата
световна война. Тутраканската епопея и
личността на
ген. Киселов“,
доклад на Славена Балканска
„Операциите на
Трета армия в
Добруджа през
1916 г. в контекста на антиномията между
ген. Стефан Тошев и фелдмаршал Август фон
Макензен“ и доклад на Василена Иванова „Взаимоотношенията между главнокомандващия
Ⱥɬɪɚɤɬɢɜɧɨɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɜɤɨɧɤɭɪɫɚɧɚɭɱɟɧɢɰɢɨɬɉɥɚɜɞɢɜ
Действащата
армия ген. Никола

то Ботев” - Константин
Дочев, в категория „Презентации”. Неговата презентация се отличи с дизайн,
естетика на интерфейса,
удобна навигация, връзка
на дизайна с темите и целите на проекта, наличие
на илюстрация по темите,
умело подбрани ефекти при
преход между слайдовете и
между отделните елементи
на слайда и др.
В категория „Доклади и
реферати” със съответствие с темата, пълнота,
логическата структура,
стил и представяне се отличи докладът на Василена
Иванова, ученичка от СУ
„Христо Ботев”.
Всички участници в конкурса получиха Сертификат
за участие.
Исторически музейТутракан

"Павликени". Поощрителна
награда за отличното представяне получи и солистката
Мерлин Динчер. Журито бе
пpeдceдaтeлствано от све-

товноизвестна българска
народна певица Янка Рупкина, acиcтиpaнa oт двaмa
пpeпoдaвaтeли пo кaвaл и
нapoдни тaнци в Мyзикaлнoтo
yчилищe “Филип Кyтeв” в
Кoтeл.
Най-важното за Фолклорния фестивал в Павликени бeзcпopнo е виcoкaтa
пoдгoтoвкa нa вcички yчacтници - 160 състава в двyднeвнaтa
пpoгpaмa. Това е единственият в страната фестивал,
чиято цел е представянето на
постиженията на читалищните
състави в областта на народното творчество.
След приключване на състезателния ден, много участници и любители на народната
музика обкръжиха Рупкина за
автографи. Сред множеството, пестелива на хвалебствени
думи, тя се обърна повторно,
взе този даден за нашата
Мерлин и мълчаливо изписа
телефония си номер.
Мерито с нейната слънчева
усмивка предизвика и любопитството на фотографи
от провеждания по същото
време Международният фотопленер „Павликени и неговите хора".
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ТФ "Дунавска младост" победител
Юбилейното издание на
„Празника на водните лилии“ във фолклорен фестивал в Румъния
Калина ГРЪНЧАРОВА
есетгодишен юбилей
отбеляза Празникът на
водните лилии в с. Малък
Преславец, който се проведе на
17 юни. Участници и публика
бяха поздравени от областния
управител на Силистренска област
Ивелин Статев, от кмета на община
Главиница Неждет Джевдет, под

Д

чийто патронаж премина той, и
кметския наместник на с. Малък
Преславец - Галина Ангелова.
Празникът бе открит от председателя на Настоятелството на НЧ
“Йордан Йовков – 1946“ - Марга-

рита Маринова.
Песните и танците "изгониха"
дъжда и след изпълнението на
песента "Изгрей слънце", то наистина изгря и повиши нивото на
настроението.

На сцената едно след друго се
редуваха изпълненията на самодейците, чиято емоция завладя
публиката, а малки и големи се
хванаха на хорото.
Своеобразен празничен концерт изнесоха самодейците от НЧ
"Съзнание - 1907 г.", кв. "Сеячи" от
гр. Попово, с който поздравиха

организаторите на събитието, а с
великолепните си разнообразни
изпълнения заслужиха аплодисментите на всички!
Кметът на община Главиница
Неждет Джевдет и неговият заместник Сюзан Хасан наградиха
победителите в предварително
обявения конкурс "Природни феномени в блато "Малък Преславец".
Той се проведе в четири раздела
- Изобразително и Приложно изкуство, Керамика и Смесена техника,
за деца до 16-годишна възраст.
В раздел Изобразително изкуство при най-малките на първо
място е Сезен Исмет от НЧ "Св.
Св.Кирил и Методий", с. Коларово,
във втора възрастова група - до 10
г. първи са Преслав Михайлов от
НЧ "Христо Ботев", с. Зафирово и
Иляйда Аптула от НЧ "Св.Св.Кирил
и Методий", с. Коларово, а при найголемите - от 11 до 16 г. на първо
място е Ебру Расим от НЧ "Св.

Мирослава Ганчева от Арт студиоРазград.
Припомняме, че езерото край с.
Малък Преславец, което е защитена територия, е най-голямата у нас
колония на бяла водна лилия. Растението е със статут на застрашен
вид, вписано в Червената книга на
България. В района растат 180 висши растения, които са около 4,8%
от висшата флора на България. В
езерото на село Малък Преславец
са наблюдавани и 147 вида птици.
През летния сезон районът
е лесно достъпен и не е нужна
специална екипировка. До него
има изградена шосейна инфраструктура. Мястото е подходящо за
риболов и за отмора сред природата. Около езерото има беседки,
пейки, наблюдателница, паркинг и
санитарни възли.

ладежкият състав
на ТФ "Дунавска
младост" с ръководител Елена Атанасова участва в Международен фолклорен фестивал
"MUGURELUL", който се
проведе в гр. Дорохой, Ботошани в съседна Румъния.
Те се завърнаха с най-голямото отличие - първо
място.
Във фестивала са участвали 17 групи от Украйна,

М

Молдова, Полша, Румъния
и България, информират
от читалището, а тутраканските танцьори са
извоювали най-високото
признание и възхищението
на публиката.
Изпълненията на танцовите състави са оценявани
от дванадесетчленно жури
от специалисти.
След емоционалните и
блестящи изпълнения на
танцьорите от "Дунавска

младост", вече стотици
хора от различни точки
на представените страни
знаят за Тутракан и неговите таланти.
Участието в този конкурс е по покана на председателя на Българската
федерация на фолклорните
групи - член на I.G.F. - Международната асоциация на
националните фолклорни
федерации - Росен Богданов.
“ТГ”

„Книгите и ние” в „Твоят час”

Св.Кирил и Методий", с. Коларово.
Ръководител на победителите е
чениците от ОУ „Св. Св.
Лорета Станева.
Кирил и Методий” в с. Нова
В раздел Приложно изкуство,
Черна с директор Маргарихартиена техника, във възрастота
Владева
приключиха работа по
вата група 7-10 г. първа е Калина
проект „Развитие на способностите
на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности" по-известен
като "Твоят час".
Проектът се осъществи в рамките
на 6 месеца от учебната 2016/2017
година, а партньор на училището
по него бе Читалищна библиотека
в селото.
Целта на проекта е читателската
култура на учениците да се издигне
на ново, по-високо равнище. Това
Грозева от Арт студио-Разград. В означава, чрез литературните игри
раздел Керамика в същата въз- да се повиши грамотността на
растова група, първа е Кремена учениците, а самите те да бъдат
Иванова от НЧ "Христо Ботев", с. по-креативни. Да се развива худоЗафирово, а при най-големите жественото мислене, изразителното
първи е Свилен Петков от същото четене и естетическото възприемане,
да рецитират изразително худочиталище.
В раздел Смесена техника при жествените творби, да описват, да
най-големите на първо място е разсъждават и разказват върху
случки (действителни и въображаеми). Учениците да имат изяви в тази
насока. Запознаване с различни по
своето значение художествени произведения, написани от български
писатели, усвояване на редица литературни понятия и изразни средства
също бяха цел в работата по проекта.
В резултат на това, часовете за
работа с кръжочниците се спазваше
в точната дата, час, място и тема.
През зимния период заниманията
се провеждаха в училището, а през
пролетно-летния сезон - в библи-

У

отеката и изнесени занимания на
открито. Учениците бяха редовни на
заниманията.
Чрез изпълнение на конкретните
дейности се подобри речевото,
сценично и артистично възпроизвеждане на наученото. Обогати се
училищната културна програма с
нови научени произведения. Повиши се тяхното участие в конкурси,
културни прояви на ОИЦ-Силистра,
в Тутракан, в училището и нашето
населено място.
Проявите бяха отразени чрез информация и снимков материал в регионалния седмичник „Тутракански
глас”, в социалната мрежа Facebook
(на страницата на училището и на
НЧ „Васил Йорданов-1942г.”), на
страницата на „Глоб@лни библиотеки България”, ББИА и най-вече
наученото и някои от дейностите
бяха представени пред населението

и гостите на Нова Черна.
А резултати не закъсняха. Найважният за нас беше възпитаване
у децата на умения да творят, да
се забавляват и да не забравят
своите верни приятели - КНИГИТЕ,
създаване поле за изява. Подобри
се качеството на работата на учениците и техните изяви на открито.

за потребителите-деца. Факт е, че
чрез проекта спестихме на близките,
тревога и грижа за децата, които
учат и живеят на село. Подобри се
качеството на живот на децата, които
учат в Основното училище.
Целта на този проект е осъществена. Направихме част от учебната
година разнообразна, весела и

Представяне на готови продукти
(рецитали, драматизации по определени поводи, годишнини и събития).
Повиши се интересът на учениците
към проекта, а също така и интересът на младите към библиотеката.
Участниците се социализираха и
придобиха умения за работа в екип.
Услугите се утвърдиха като значими

щастлива. Заинтересоваността им
към книгата и четенето на нашите
деца се повиши. Любителите на художественото слово се насладиха на
изпълнението на кръжочниците, не
само с техните изпълнения на живо,
но и със снимки и видеоклипове,
които публикувахме на страницата
на читалището, на страниците на регионалния печат. По най-завладяващ
начин пред гостите, участниците и
посетителите на училището и библиотеката в Нова Черна, представянето
на проекта способства за развитието
на един от факторите, а той е привличането на децата да останат и
учат в родното ни училище.
Проект "Твоят час" е финансиран
от ОП„Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от
Европейския Съюз чрез европейски
структурни и инвестиционни фондове.
Радка СТЕФАНОВА,
Библиотекар и ръководител на
група ”Художествено слово" по
проект ”Твоят час”
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От началото на годината осем пожара са
унищожили 852 дка гори на територията на СЦДП
138 034 метра противопожарни
ивици и 35 330 метра лесокултурни прегради са създадени и
се поддържат на територията на
Северноцентралното държавно
предприятие /СЦДП/, стопанисващо държавните гори в областите Габрово, В. Търново, Русе,
Силистра и Разград. През 2016
г. са назначени и деветима пожаронаблюдатели, оборудвани са и
функционират противопожарни
депа. 5 120 метра нови бариерни
прегради са направени миналата
година на територията на ДГС
Плачковци, ДГС Севлиево и ДЛС
Росица.
Във всички териториални поделения на СЦДП са изградени
специализирани групи за гасене
на горски пожари от служители,
оборудвани с определения по
нормативна уредба противопожарен инвентар и високопроходим
транспорт.
Служители на стопанствата са
извършили инструктаж на ползватели, собствениците на земеделски територии, арендаторите
и земеделските кооперации за
задълженията по обезопасяване
на горите, чрез разораване и
поддържане на минерализовани
ивици, почистване на сухи треви
и храсти, както и за задължението

им да спазват противопожарните
изисквания.
От СЦДП апелират за спазване
на противопожарните правила.
На първо място да не се допуска
почистване чрез изгаряне на земеделски земи и стърнища, граничещи с горски територии. Да не се
изхвърлят неизгасени кибритени
клечки и фасове. Моторните превозни средства, които навлизат в
горите да са технически изправни.
Да не се пали огън в гората, освен
на специално обезопасените и обозначени места, а паленето на огън
пък е недопустимо при наличие на
силен вятър.
Осем пожара са бушували от началото на годината до момента на
територията на Северноцентралното предприятие /СЦДП/. Причина
за възникването на огъня в седем
от случаите е човешка небрежност
– опожаряване на стърнища и
пасища, и хвърляне на неизгасена
цигара. Не е установена причината
за едно от осемте произшествия.
Унищожени са общо 852 декара
гори, като най-много от засегнатите територии са частна собственост
– 624 дка. Унищожени са и общо
215 дка държавни горски площи,
както и 13 декара общински. От
изгорелите гори 813 дка са широколистни и 39 дка – иглолистни.

Всички търговци подават
годишни финансови отчети
до 30 юни
о края на юни 2017
г. всички търговци
по смисъла на Търговския закон трябва да
заявяват за вписване и
представят за обявяване в
търговския регистър своя
ГФО за 2016 г. Фирмите
без дейност са задължени
да представят ГФО до 30
юни 2017 г., като за тях са
предвидени облекчения по
отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговски регистър.
В закона са предвидени
нови, по-високи санкции за
лицата, които имат задължение, но не са публикували

Д

финансов отчет в срок до
30 юни 2017 г. За ръководителя на предприятието
– глоба от 200 лв. до 3000
лв., а на предприятието се
налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5
на сто от нетните приходи
от продажби за отчетния
период, за който се отнася
непубликуваният финансов
отчет.
Съгласно промените в
действащото законодателство от тази година,
санкции ще бъдат налагани
от НАП включително и в
случаите, когато е налице
подаден ГФО след срока.

ОБЩИНА ТУТРАКАН, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Тел.: 0866/60621, Факс: 0866/60636
e-mail: obs_tutrakan@b-trust.org
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска”№31

ЗАПОВЕД
№ РД-04-684/19.06.2017 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка
с чл. 27, ал. 1 от Наредба №1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, както и
във връзка с чл. 19, ал. 1 от същата наредба,

ЗАБРАНЯВАМ:
Преместване, отсичане, изкореняване, кастрене
на клони и увреждане на дълготрайната декоративна растителност – дървесни екземпляри с видова
принадлежност „Липа” – „Tilia” и др., собственост на
Община Тутракан, без издадено разрешение за това
по установения административен ред.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам:
1. За територията на гр. Тутракан и прилежащото
към града землище – на Заместник-кмета по стопанските дейности на Община Тутракан;
2. За територията на селата от Община Тутракан
и прилежащите към тях землища – на Кметовете и
Кметските наместници по места.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на
заинтересованите длъжностни лица за сведение и
изпълнение.
Заповедта да се доведе до знанието на обществеността посредством разгласяване чрез средствата
за масово осведомяване и публикуване на официалната
интернет страница на Община Тутракан.
Кмет на Община Тутракан:
/Д-р Димитър СТЕФАНОВ/

Най-много са щетите на територията на ДГС Болярка, където
две произшествия са унищожили
670 дка. Сто и осем декара гори са
били унищожени при един пожар
в ДГС Габрово. В обхвата на ДГС
Росица един пожар е погълнал 49
дка, 20 декара са изгорели при две
произшествия в Еленско. Два са и
пожарите в ДГС Разград, където
унищожените дървета са били на
площ от 5 декара.
От началото на годината 45

служители на СЦДП са участвали
в гасенето, заедно с професионалните огнеборци.
През 2016 година на територията на СЦДП Габрово са регистрирани общо 18 броя горски
пожари върху обща територия от
209 дка. От тях 15 пожара върху
площ от 178 дка са в държавни
гори. Всички възникнали пожари
през 2016 година са низови, като
195 дка са в широколистни гори и
14 дка в иглолистни.
“ТГ”

22 - 24 септември 2017 г.
Велико Търново - Трявна - Габрово Деветашка пещера - Крушунски водопади
Програма
1-ви ден - 7:00 – Отпътуване от Тутракан за Велико Търново,
където на 22 септември 1908 г., с манифест княз Фердинанд обявява независимостта на България. Възможност за посещение на
крепостта “Царевец”, църквата "Св. 40 мъченици", Мултимедийния
център „Царевград Търнов“, популярен като "Музей на восъчните
фигури", Музей на Възраждането, единствения в България музейзатвор. Свободно време за разходка по Самоводската чаршия.
Вечерта ще имате възможност да се включите в празненствата по
случай 109 години от обявяването на Независимостта на България
и да се насладите на уникалното светлинно шоу „Звук и Светлина”
/по предварителна програма започва в 19:00ч. Спектакълът ще
може да се наблюдава безплатно от площада пред Царевец. Часът
на излъчване може да бъде променен допълнително съобразно
празничната програма/. Нощувка.
II-ри ден - 8:00 - Закуска. 9:00 - Отпътуване за Трявна с преминаване през Дряновски манастир и възможност за посещение на
пещерата "Бачо Киро" – свободно време. Пристигане в Трявна и
настаняване в хотел. Градът е разположен в северните склонове
на живописната Стара планина, в долината на Тревненска река.
Старата част на града е обявена за архитектурен резерват, където
са запазени около 140 паметника на възрожденската архитектура.
Възможност за посещение на "Даскаловата къща”, строена през
1804-1808 г., която днес е единственият в страната специализиран
музей на резбарското изкуство. Посещение в Славейковата къща и
Тревненското школо - едно от първите светски училища в България
с колекция "Времеизмерителни уреди от античността до началото
на XX век". Свободно време. Нощувка.
III-ти ден - 8:00 - Закуска. 9:00 - Отпътуване за Габрово - наричат
го Столица на фабриките и Българският Манчестър. Широката
палитра от занаяти през Възраждането позволила задоволяване
не само на местните нужди, но дала и възможност за развиване
на търговска дейност в цялата Османска империя, а от средата на
18 в. и в други европейски страни. Градът започнал да се слави с
пестеливостта и остроумието на своите жители, поради което тук
се намира единственият в света музей Дом на хумора и сатирата.
Възможност за посещение на Интерактивен музей на индустрията
Габрово и Дом на хумора и сатирата.
Отпътуване за Деветашка пещера - описана още през 1877 г. В
нея са направени открития на някои от най-интересните останки от
времето на неолита по българските земи. Дълго пещерата е била
засекретен военен обект и до началото на 90-те е била използвана
за съхранение на петрол. Посещение на Крушунски водопади.
Отпътуване за Тутракан – пристигане около 19 часа.
Цена: 140 лв.
Цената включва: транспорт с лицензиран автобус, 2 нощувки
и закуски в хотел 2/3* или семеен, застраховка, курортна такса
и “Снимка за спомен” – колаж от снимки направени по време на
екскурзията.
Цената не включва входове на посещаваните обекти:
- Архитектурно-исторически резерват "Царевец" – 6 лв., пенсионери – 3 лв., беседа – 10 лв. за групата.
- Църква „Св. 40 мъченици” – 6 лева, пенсионери – 3 лв.
- Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ – 10
лева, пенсионери – 5 лв., беседа - 10 лв. за група от 15 човека.
- Пещера "Бачо Киро" - 3 лв. (възрастни), 2 лв. (ученици, пенсионери).
- Трявна - “Даскаловата къща”, Славейковата къща и Тревненското школо - входът за всяко от тях е за възрастни - 2.00 лв., ученици,
студенти и пенсионери - 1.00 лв.
- Интерактивен музей на индустрията Габрово – Индивидуално
посещение - 6 лв., учащи, студенти и лица на възраст над 65 г. - 3
лева, хора с увреждания - 2 лева
- Дом на хумора и сатирата – 1 лв. за учащи и пенсионери ,
възрастни - 2 лева, беседа – 5 лв.
- вход Деветашка пещера – 2 лв. (възрастни), 1 лв. (пенсионери,
учащи)
- вход (екотакса) – Крушунски водопади – 2 лв. за всички възрасти
Бележка: Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на програмата.
За записване: Анастасия Якова - 0866 65890, GSM: 0895 425453
За записване: Анастасия Якова – тел.: 0866 65890 и 0895 425453

22-28.06.2017 г.

Община Главиница, Област Силистра
7630 Главиница, ул. "Витоша" №44
Тел. 08636/2040, 2284, 2264; Fax: 2258
e-mail: obshtina@glavinica.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-01-18/15.06.2017 г.
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.52 и чл.53 от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Главиница и в изпълнение на Решение №238 с протокол №27/28.04.2017 г.
на ОбС-Главиница
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Откривам процедура на търг с тайно наддаване за отдаване под наем
/аренда/ за срок до 10 (десет) години, считано от датата на сключване на
договора за наем, за временно и възмездно ползване/плодоползване, на
поземлени имоти в горски територии – общинска собственост, както следва:
1.1. част от имот №000075 в землището на с.Богданци с ЕКАТТЕ 046701,
община Главиница, попадащ в отдел 46, подотдел „р“ – трайни насаждения
от орехи с площ 92 дка, предмет на АЧОС №1345/2004 г. с обща площ 368,182
дка и начин на трайно ползване „Горско стопанска територия“, местност
„Край гората";
1.2. част от имот № 000076 в землището на с.Богданци с ЕКАТТЕ 046701,
Община Главиница попадащ в отдел 46, подотдел „n“ – трайни насаждения
от лешници с площ 15 дка, предмет на АЧОС № 1344/2004 г. с обща площ
281,379 дка и начина на трайно ползване „ Друго трайно насаждение", местност „Край гората";
2. Началните тръжни цени са както следва:
2.1. За част от имот №000075 в землището на с.Богданци с ЕКАТТЕ 046701,
община Главиница, попадащ в отдел 46, подотдел „р“ – трайни насаждения от
орехи с площ 92 дка, предмет на АЧОС №1345/2004 г. с обща площ 368,182
дка и начин на трайно ползване „Горско стопанска територия“, местност
„Край гората" - 2746,40 лв. без включен данък добавена стойност годишна
наемна цена;
2.2. За част от имот № 000076 в землището на с.Богданци с ЕКАТТЕ 046701,
Община Главиница попадащ в отдел 46, подотдел „n“ – трайни насаждения
от лешници с площ 15 дка, предмет на АЧОС № 1344/2004 г. с обща площ
281,379 дка и начина на трайно ползване „ Друго трайно насаждение“
местност „Край гората" - 492,40 лв. без включен данък добавена стойност
годишна наемна цена;
Търгът се провежда поотделно за всяка една от позициите. Кандидатите
представят своите оферти за начална наемна цена за съответната позиция.
Ограниченията при ползване на имотите, които трябва да спазва наемателя,
са посочени в тръжните условия и проекта на договора.
3. Начин на отдаване под наем /аренда/: търг с тайно наддаване по реда на
глава VII от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество в Община Главиница.
4. Определям депозит за участие в търга в размер на 100% от общата начална тръжна наемна цена за съответната позиция, съгласно т. 2, вносим само
по банков път по сметка на Община Главиница, а именно: IBAN: BG 96 CECB
9790 33 4783 5600, BIC: CECB BG SS Централна кооперативна банка – Клон –
гр. Главиница, в срок до 16,30 часа, на последния работен ден предхождащ
датата за провеждането на търга, включително. Условията и редът за връщане
или задържане на депозита са описани в тръжните условия.
5. Определям цена за закупуване на тръжна документация в размер на
200,00 лева (двеста лева и нула стотинки), без ДДС. Цената не се възстановява
и следва да се внесе само по банков път по сметка на Община Главиница, а
именно: IBAN: BG 12 CECB 9790 84 4783 5600, BIC: CECB BG SS, код вид плащане – 447000, при „Централна кооперативна банка“ – Клон – гр. Главиница.
Закупуването и получаването на документацията се извършва всеки работен
ден от 09,00 часа до 16,30 часа до последния работен ден предхождащ датата
на провеждането на търга, включително, след представяне на документ за
закупуването й.
6. Заявление и документи за участие в търга се депозират в деловодството
на Община Главиница, всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30 часа до последния работен ден, предхождащ провеждането на търга, включително, като
същите се подават лично, чрез пълномощник, или по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка.
7. Оглед на имотите може да се извършва, всеки работен ден от 09,00
часа до 12,00 часа на последния работен ден, предхождащ провеждането на
търга, включително, след представяне от кандидата на платежен документ за
закупена документация за участие, в присъствието на представител на Община
Главиница и предварителна заявка. Разходите за извършване на огледа са
за сметка на кандидата.
8. Обявлението за търга да се публикува в един местен вестник, на интернет
страницата на Община Главиница, на таблото в Община Главиница и на таблото
в съответното кметство най-малко 30 (тридесет) дни, преди крайния срок за
подаване на заявленията за участие.
9. Търгът да се проведе в административната сграда на Община Главиница,
от 10,00 часа, в третия работен ден, след изтичане на 30 (тридесет) дневния
срок, считано от датата на публикуване на обявлението за провеждането
на търга, по реда на глава VII от Наредба №3 на ОбС Главиница за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Главиница и тръжната документация.
10. За спечелил търга за позицията се обявява кандидатът, предложил
обща най-висока цена.
11. До участие в търга се допускат кандидати, съгласно изисквания посочени в тръжните условия.
12. За провеждане на търга определям комисия в състав:………
13. С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация за провеждане на търга. 14. Определям лице за контакт: Едис Метин Алиш – Н-к отдел
„Общинска собственост“.
15. В 3-дневен срок от датата на провеждане на търга, комисията – назначена за провеждането му, да ми представи протокол, отразяващ работата й,
ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на търга, ведно
с проект на заповед за определяне на спечелилия търга наемател.
16. Договорът за наем /аренда/ на имотите се сключва в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата, на която определеният за наемател /арендатор/ е
получил съобщението, че заповедта за избора му е влязла в сила. С договора
за наем /аренда/ се определят реда за предаване и приемане на имота, правата
и задълженията на страните, наемната /арендната/ цена, срокът, отговорността
при неизпълнение и други условия.
Екземпляр от настоящата заповед, да се връчи на зам. кмета, н-к отдел „Общинска собственост“ и на членовете на комисията – за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-кмет Сюзан Хасан.

Кмет на Община Главиница:
/Неждет ДЖЕВДЕТ/

СМЯХ

Ɇɴɠɩɨɩɚɞɚɧɚɨɫɬɪɨɜɧɚ
ɫɟɥɟɧɫɚɦɨɨɬɠɟɧɢɀɟɧɢɬɟ
ɜɟɞɧɚɝɚɝɨɨɫɴɞɢɥɢɧɚɫɦɴɪɬ
ɉɢɬɚɥɢɝɨ
 Ʉɚɤɜɨ ɬɢ ɟ ɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ
ɠɟɥɚɧɢɟ"
Ⱦɚɦɟɭɛɢɟɧɚɣɝɪɨɡɧɚɬɚ
Ɉɳɟɟɠɢɜ

ɇɟɤɚɬɢɪɚɡɤɚɠɚɟɞɧɚɢɫ
ɬɨɪɢɹɤɚɡɚɥɞɨɤɬɨɪɚɂɦɚɥɨ
ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɟɞɢɧɱɨɜɟɤɤɨɣɬɨ
ɯɨɞɟɥ ɫ ɱɚɞɴɪ ɩɨɞ ɪɴɤɚ ɜ
ɝɨɪɚɬɚ ȼɟɞɧɴɠ ɜɢɞɹɥ ɞɚ ɝɨ
ɞɨɛɥɢɠɚɜɚ ɬɢɝɴɪ ɨɬɜɨɪɢɥ
ɱɚɞɴɪɚɫɢɢɡɚɫɬɪɟɥɹɥɬɢɝɴɪɚ
ɤɨɣɬɨɩɚɞɧɚɥɢɭɦɪɹɥ
ɏɚɯɚɯɚɬɨɜɚɟɧɟɜɴɡɦɨɠ
ɧɨ ɇɹɤɨɣ ɞɪɭɝ ɟ ɡɚɫɬɪɟɥɹɥ
ɬɢɝɴɪɚ
Ɍɨɱɧɨɬɚɤɚ

ȼɚɲɟɜɟɥɢɱɟɫɬɜɨɞɪɚɤɨ
ɧɴɬɟɝɥɚɞɟɧ
Ⱦɜɚɦɚ ɟɜɪɟɢ ɩɴɬɭɜɚɬ 
Ʉɚɤɜɨɹɞɟɲɟ"
Ɍɨɡɢɫɚɦɨɥɟɬɦɧɨɝɨɫɟɤɥɚɬɢ
Ⱦɟɜɫɬɜɟɧɢɰɢ
ɛɟȺɜɪɚɦɟɆɚɣɳɟɩɚɞɧɟ"
 ɓɟ ɩɭɤɧɟ ɨɬ ɝɥɚɞ ɬɨɜɚ
 Ⱦɚ ɩɚɞɚ ɛɟ ɇɚɥɢ ɧɟ ɟ ɝɨɜɟɞɨ
ɧɚɲ
Ⱦɜɟɤɥɟɱɤɢɡɚɡɴɛɢɫɢɫɟ
ȼɫɟɤɢ ɩɴɬ ɤɨɝɚɬɨ ɦɢ ɟ ɞɹɬɚɩɨɤɪɚɣɬɹɯɩɪɢɬɢɱɜɚɣɤɢ
ɫɤɭɱɧɨ ɨɬɢɜɚɦ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɢɹ ɫɟ ɲɦɭɝɜɚ ɬɚɪɚɥɟɠ ȿɞɧɚɬɚ
ɦɚɝɚɡɢɧ ɨɬɫɪɟɳɚ ɢ ɩɢɬɚɦ ɡɚ ɤɥɟɱɤɚɫɟɨɛɚɠɞɚɇɟɡɧɚɟɯ
ɤɚɤɜɨɫɥɭɠɢɫɩɢɧɟɪɴɬ
ɱɟɨɬɬɭɤɦɢɧɚɜɚɦɚɪɲɪɭɬɤɚ
Ɂɢɦɚɫɩɥɚɜɢɬɚɤɚɧɚɩɥɴɫɬ
ɢɜɴɥɬɢɜɴɥɬɢɜɴɥɬɢ
Ɍɴɳɚɬɚ ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɴɪɚ ɧɚ
ɨɬɛɪɚɧɚɬɚɪɟɲɢɥɚɞɚɦɭɨɬɢ
ɂɧɫɩɟɤɬɨɪɤɴɦɯɨɬɟɥɢɟɪɚ ɞɟ ɧɚ ɝɨɫɬɢ ɇɟ ɭɫɩɹɥɚ ɨɳɟ
 ȼ ɫɬɚɢɬɟ ɢɦɚ ɦɧɨɝɨ ɩɥɴ ɩɨɩɴɬɹɟɜɡɟɥɢɡɚɩɚɫ
ɯɨɜɟ
ɇɟɜɴɡɦɨɠɧɨ
Ʉɨɝɚɬɨɪɚɛɨɬɢɲɫɚɮɪɢɤɚ
 Ⱦɨɛɪɟ ɳɟ ɫɥɨɠɢɦ ɛɭɱɤɚ ɧɰɢ ɟ ɧɟɬɚɤɬɢɱɧɨ ɞɚ ɢɫɤɚɲ
ɫɢɪɟɧɟɢɳɟɡɚɝɚɫɢɦ«
ɚɞɪɟɫɧɚɤɥɨɧɚɧɚɛɚɧɤɚɬɚ
ɋɥɟɞ  ɦɢɧ ɫɜɟɬɜɚɬ« ɧɚ
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ПРОДАВАМ
Къща в с. Пожарево с дворно място 2 дка, на централна улица.
За справки на тел.: 0885 065 586 и
0885 252 572

ПРОДАВАМ
Водна помпа, внос от Германия.
Цена по споразумение.
За справки на тел.: 0895 791 284

ТГ

справочник
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ - ПОЗВЪНЕТЕ:
0866 6 51 51 - РУ "Полиция" - Тутракан
112 - Полиция, “Пожарна безопасност”,
"Бърза помощ"
6 06 17 и 0899 931 662 - Община Тутракан при проблеми в електро- и водоподаването
6 20 23 - Ветеринарна служба - Тутракан
6 36 36 - Автогара Тутракан
6 05 29 - Началник на ВиК-Тутракан

"МИЛБОЛ" ЕООД, гр. Тутракан

АГРОАПТЕКА
до Общинския пазар предлага:
Семена, цветя, луковици, торф, препарати,
торове, техническа сяра за пчелари
За справки: 0866 60 079

Програма
Достъп до Информация
Ако сте поискали информация от някоя
институция по Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и сте получили отказ,
можете да получите
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
на тел. 0887 057 747, e-mail: ofﬁce@air-bg.org
www.aip-bg.org

Сканди

СУДОКУ

ȾɟɬɟɩɢɬɚɛɚɳɚɫɢɌɚɬɟ
ɦɨɠɟɥɢɞɚɜɴɪɧɚɛɭɬɢɥɤɢɬɟ
ɨɬɫɧɨɳɢɱɟɞɚɤɭɩɹɯɥɹɛ"
Ɇɨɠɟɬɨɚɤɨɧɟɫɴɦɚɡɜ
ɬɚɹɤɴɳɚɳɟɭɦɪɟɬɟɨɬɝɥɚɞ
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ТАМ, КРАЙ РЕКАТА...
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Рамазан байрам - месец на опрощението, Премиера на
тутраканските театрали
покаянието и милосърдието
К
съветник Шенол Молла, в с. Преславци - от
кмета Ибрям Тазимов
и общинския съветник
Алириза Алириза. Тази
вечер ифтар ще бъде
даден в с. Търновци
от кмета Вежди Даил
и общинския съветник
Бекир Изет.
Община Чорлу (Турция) ще гостува на
с. Цар Самуил на 23
юни (петък) и ще даде
ифтар заедно с кмета Мехмет Юмер и
ȼɟɱɟɪɹɡɚɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢɬɟɧɚ
общинския съветник
Ⱦɨɦɚɡɚɫɬɚɪɢɯɨɪɚ
Адем Адем.
а 25 юни мюсюлма- Кантаров и Сезен Поси, в
Денят преди Раманите ще празнуват с. Нова Черна от Мюфтий- зан Байрам - 24 юни,
Байрам, а месец преди това, всички, които
спазват ритуала, се въздържаха от вода и храна от
ранни зори до залез слънце.
Та се изпълнява свещеният
мюсюлмански месец Рамазан байрам.
По време на постите
вярващите трябва да изпълнят 33 рекята намаз
(молитви), а всяка вечер
се организират благотворителни вечери „ифтар“ за
бедните. Така е и в община
Тутракан. Досега ифтар е
даден за децата, които изуɂɮɬɚɪɜ
чават корана в джамията в
ɫɇɨɜɚɑɟɪɧɚ
Тутракан. За възрастните
в Дома за стари хора ве- ството, кмета на селото се нарича Арифе, тогава се
черята е дадена от Нехат Нехат Хюсмен и общинския приготвят мекици, катми,

Н

омедията "Прозорецът убиец" от Рей
Куни ще представи на
28 юни т.г. пред тутраканската публика Театрален
състав "Борис Илиев" при
НЧ "Н.Й.Вапцаров".
В ролите Петър Стойчев, Константин Стоянов,
Денислав Маринов, Пресиян

Петров, Диана Спиридонова, Теодора Куцарова,
Мария Алексиева, Теодора
Атанасова и Габриела Косулиева.
Началото на спектакъла
е от 18:00 часа в залата
на читалището, а входът
- 3 лв.
“ТГ”

ɂɮɬɚɪɡɚɞɟɰɚɬɚ
ɜɞɠɚɦɢɹɬɚ

локум и се раздават. В Тутракан, със съдействието
на Общината и ДПС, на
откритата сцена в Крайдунавския парк, в събота ще
гостува с празнична програма Разградския театър.
Началото е от 18:00 часа.
Рамазан байрамът познат и като Шекер започва сутринта в неделя в
джамията с голяма молитва, след което празникът
продължава с гостувания
на близки от фамилията
- по-младите целуват ръцете на по-възрастните
и им искат прошка, а наймалките се даряват с пари
и бонбони.
Калина ГРЪНЧАРОВА

Празнично ехо

Музика и спорт съпътстваха Празника на с. Търновци

Калина ГРЪНЧАРОВА
началото на м. юни в
тутраканското село
Търновци се събраха
от близко и далече, за да
прекарат весели часове заедно на събора. Стриктна
организация съпътстваше
цялото събитие, категорични са организаторите - кметът Вежди Даил
и общинският съветник
Бекир Изет. В предиобедните часове, на стадиона

В

е проведена приятелска
футболна среща между
отбори на Търновци и ФК
"Белица", завършила при
резултат 3:3.
Осем юноши от с. Търновци са футболисти във ФК
"Белица", те играят много
добре и включително тяхна
е заслугата на завършилото Областно футболно
първенство да са на второ
място в крайното класиране. В присъствие на треньора им Ивелин Спасов,

осемте момчета - Ашкън
Шермин, Алпер Нурай, Сезай
Филипов, Алпай Неджати,
Северин Филипов, Севилер
Михайлов, Алгай Нурай и
Джанер Турхан, са наградени от кмета със специално
изработени медали в знак
на благодарност и подкрепа за по-нататъшното им
футболно израстване.

раст. Победителите са отличени с парични награди.
На финала, за доброто настроение на всички, е свирил оркестър от Разград,
а в празничната програма
участие имат Танцовият
състав на читалището в
Търновци, ТС "Сакин Туна"
от Тутракан и самодейците от читалището в с.

Спортните прояви не
спират до тук. Другите
състезания са по волейбол
с участието на два сборни
отбора от селото и борба
за деца до 14-годишна въз-

Преславци.
Организаторите благодарят за подкрепата на Община Тутракан, ЧиталищеТърновци, Нехат Кантаров
и организацията на ДПС!

Вестник "ТУТРАКАНСКИ ГЛАС"

Честит рожден/имен ден
и да почерпят:
22 юни - инж. Людмил УЗУНОВ, Директор на ДГСТутракан
22 юни - Теодора АТАНАСОВА, Школа по китара, НЧ
"Н.Й.Вапцаров", Тутракан
26 юни - Рашко ДЕНЕВ, Общински съветник от ГЕРБ,
ОбС-Главиница, Ротари Клуб Тутракан
26 юни - Ирина ИВАНОВА, "Български пощи", Тутракан
26 юни - Йорданка МЕТОДИЕВА, Гл.спец. "АО", Община

Тутракан
27 юни - Жанина СТОЯНОВА, Мед.сестра, ОДГ "Полет",
Тутракан
28 юни - Кирилка НАКОВА, Мед.сестра, ДГ "Полет",
Тутракан

24 юни - Еньовден - Енчо, Еньо, Яни, Яне, Яна, Янка,
Янко, Яница, Янчо, Ина, Инна, Биляна и имена на билки.

Издател: СНЦ “Тутракански глас”
ȺɞɪɟɫɝɪɌɭɬɪɚɤɚɧɭɥ³Ɍɪɚɧɫɦɚɪɢɫɤɚ´ʋɟɬ
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